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Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2002
1. Úvod
Činnost Akreditační komise (dále jen „AK“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), která jsou dále rozpracována ve Statutu AK, stejně jako činnost jejích pracovních
skupin, které se řídí vlastními jednacími řády schválenými AK v souladu se Statutem.
2. Sloţení AK a jejích pracovních skupin
Sloţení AK
Složení AK se oproti předcházejícímu roku změnilo tímto způsobem: Usnesením vlády č.
532 ze dne 22. května 2002 k 31.8. 2002 ukončil činnost v AK prof. Ing. Vladimír Křístek,
DrSc. Novým členem AK se stal k 1.9. 2002 prof. PhDr. Petr Fiala, PhD. Páni profesoři
Berger, Mareš, Stránský a PhDr. Kratochvíl byli tímtéž usnesením jmenováni na druhé
šestileté funkční období. Citovaným usnesením vlády tak bylo ukončeno období, kdy část
členů AK měla první funkční období kratší než 6 let, tj. 2 nebo 4 roky.
jméno a příjmení
pracoviště
předseda:
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.
místopředseda:
prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
členové:
prof. Dr. Tilman Berger
Dr. Marie-Elizabeth Ducreux
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Ing. Vlastimil Juppa
prof. PhDr. Jan Štěpán, CSc.
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Fakulta sociálních věd UK v Praze

Ebenhart-Karls-Universität Tübingen
Centre de Recherches Historiques Paris
Právnická fakulta UK v Praze
Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UP Olomouc
Ústav dějin umění AV ČR Praha
Fakulta sociálních studií MU v Brně
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
VŠB-TU v Ostravě
doc. Ing. Antonín Stratil, DrSc.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov
Ing. Petr Richter
Vyšší odborná škola Čáslav
prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
Fakulta chemické technologie Univerzita Pardubice
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Centrum medievistických studií Praha
prof. Dr. Ing. Jiří Sobota
Fachhochschule Wiesbaden
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Biofyzikální ústav AV ČR Brno
prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
Ústav informatiky AV ČR Praha
Seznam stálých pracovních skupin AK
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a) jejichţ předseda je členem AK
biologie a ekologie
ekonomika
filologie a literární vědy
filozofie, teologie a religionistika
sociální vědy (původní název sociologie a politologie)
historie
chemie
lékařství a zdravotnictví
matematika a informatika
pedagogika, psychologie a kinantropologie
právo a bezpečnostní obory
technické obory
umění a uměnovědy
zemědělství, lesnictví a potravinářství
neuniverzitní vysoké školy
b) jejichţ předseda není členem AK
farmaceutické obory
fyzika
geografie
geologie
veterinární obory
vojenské obory
Jmenný seznam členů pracovních skupin AK, který zachycuje níţe uvedené změny
viz http://www.msmt.cz/files/htm/pracskupAK2.htm
V roce 2002 se změnilo sloţení následujících pracovních skupin:
pro biologii a ekologii: novým členem se stal doc. Mgr. Marek Šebela, PhD z PřF UP
v Olomouci (zasedání AK 02-02, 12.-13.3.2002);
pro chemii: novým členem se stal prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. z ÚFCH JH AV ČR místo
prof. Söhnela, který na členství rezignoval;
pro zemědělství a potravinářství: novým členem se stal prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. z AF
ČZU v Praze (zasedání AK 02-02, 12.-13.3.2002); novým členem se stala doc. Ing. Zdena
Wittlingerová, CSc., z Lesnické fakulty ČZU Praha (zasedání AK 05-02 23.-24.9);
pro matematiku a informatiku: novým členem se stal doc. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. z
ÚI AV ČR (zasedání AK 02-02, 12.-13.3.2002).
pro filologii a literární vědu: novou členkou se stala doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. z FF
OU v Ostravě (zasedání AK 03-02, 23.-24.4.);
pro sociální vědy: novými členy se stávají prof. PhDr. Jan Keller, CSc., ze ZSF OU Ostrava
a doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., z FF UK Praha (zasedání AK 05-02 23.-24.9);
pro technické obory: novým členem pro stavební obory se stal doc. Ing. Alois Materna,
CSc., z VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební (zasedání AK 05-02 23.-24.9);
pro ekonomii: členství končí prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., z VŠMIE Praha, prof. Ing. Jiří
Vojtíšek, CSc., z VŠH Praha, prof. Ing.Vladimír Pilný, CSc., z VŠE Praha. Zemřel prof. Ing.
Jiří Vysušil, CSc.; novými členy se stávají doc. Ing. Jiří Havel, CSc., z FSV UK, doc. Ing. Jan
Pour, CSc., z Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.,
z Podnikohospodářské fakulty VŠE Praha (zasedání AK 05-02 23.-24.9);
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pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii: členství končí prof. PhDr. Václav Hošek,
DrSc., z FTVS UK Praha, prof. Jan Hora z AMU Praha, prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc.,
z PedF UK Praha, doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc., z PdF UP Olomouc, doc. PhDr. Jiří
Pelikán, CSc., z FF UK Praha, PhDr. Miluše Sedláková, CSc., z Psychologického ústavu AV
ČR Praha, prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., z FSS MU Brno, prof. PhDr. Zdeněk Helus,
DrSc., z PedF UK Praha; novými členy se stávají doc. PhDr. Petr Macek, CSc., z FSS MU
Brno, prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc., z FTVS UK Praha, doc. PaedDr. Iva
Stuchlíková, CSc., z PedF JčU Č. Budějovice, PhDr. Jaroslav Šturma, Dětské centrum
Paprsek Praha, prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PedF MU Brno, doc. PhDr. Eliška
Walterová, CSc., PedF UK Praha (zasedání AK 05-02 23.-24.9);
pro lékařství a zdravotnictví: členství končí prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc., z LF UK
v Plzni; novými členy se stávají prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., ze ZSF JU Č.
Budějovice, prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc., ze ZSF OU Ostrava, doc. MUDr. Staša
Bartůňková, CSc., z FTVS UK Praha, doc. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., FTK UP
Olomouc (zasedání AK 05-02 23.-24.9).
Sloţení stálých pracovních skupin - zastoupení členů
rok VŠ AV ČR
jiné
zahraniční celkem
instituce
členové
1999 146
21
19
9
186
2000 171
20
14
6
205
2001 171
20
15
5
205
2002 166
21
15
6
208

3. zasedání AK v roce 2002
3.1. Statistické údaje z jednání
Zasedání AK
1. zasedání 22.-23.1.
2. zasedání 12.-13.3.
3. zasedání 23.-24.4.
4. zasedání 18.-19.6.
5. zasedání 24.-25.9.
6. zasedání 5.-6.11.
7. zasedání 10.-11.12.

místo
Brandýs nad
Labem
Pelhřimov
Přelouč
Strážnice
Telč
Velké Meziříčí
Kostelec nad
Černými Lesy

Počet přítomných
členů AK
19
18
16
17
20
18
17

Ţádosti o udělení státního souhlasu
(doporučené ţádosti viz
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101566&CAI=2432).
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bylo do konce roku 2002 předloženo celkem 72
žádostí, z toho v roce 1999 16 žádostí, v roce 2000 23 žádosti, v roce 2001 22 žádosti a v roce
2002 11 žádostí. Z těchto 72 žádostí 7 požadovalo vznik univerzitní vysoké školy, ostatní
žadatelé usilovali o neuniverzitní vysokou školu. Akreditační komise doposud projednala 70
žádostí, z nichž 30 doporučila k udělení státního souhlasu a k akreditaci příslušných studijních
programů a 40 nedoporučila. V průběhu projednávání stáhlo své žádosti celkem 15 žadatelů a
2 žádosti jsou v různém stupni projednávání.
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Projednané ţádosti v roce 2002:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu:
Mezinárodní baptistický teologický seminář se sídlem v Praze (a.s.)
Vysoká škola manažérské ekonomiky a informatiky se sídlem v Praze (a.s.)
Západomoravská vysoká škola se sídlem v Třebíči (o.p.s)
Středočeský vysokoškolský institut se sídlem v Kladně (s.r.o.)
Vysoká škola J.A.Komenského se sídlem v Praze (s.r.o.) (dříve o.s., škola požádala o změnu
právní formy, jinak jde o identickou žádost)
ARC- vysoká škola politických a společenských věd se sídlem v Kolíně (s.r.o.) (2.žádost)
Vysoká škola ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.) (4.žádost)
AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu:
Vysoká škola ekonomicko-správní Jablonec nad Nisou (o.p.s)
ARC- vysoká škola politických a společenských věd se sídlem v Kolíně (s.r.o.) (1.žádost)
Institut evropských a regionálních studií se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.)
EUROPEON se sídlem v Českých Budějovicích (a.s.)
Vysoká škola Porta Bohemica se sídlem v Litoměřicích (o.p.s.)
Vysoká škola veřejné správy se sídlem v Praze (s.r.o.)
Vysoká škola spediční a správní se sídlem v Přerově (s.r.o)
Vysoká škola krizového managementu a insolvence se sídlem v Brně (s.r.o.)
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra se sídlem v Praze (s.r.o.)
Vysoká škola regionálního rozvoje se sídlem v Praze (s.r.o.) (1. žádost pod názvem Vysoká
škola veřejné správy se sídlem v Praze (s.r.o.))
Vysoká škola ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.) (3.žádost)
počet ţádostí podaných v r.
2002
počet ţádostí projednaných
AK
právní forma společnosti u
projednaných:
a.s./s.r.o./o.p.s./
souhlas/nesouhlas s
udělením stát. souhlasu
regionální zastoupení
projednaných ţádostí

11
18
3/12/3

7/11
Praha-6, Brněnský kraj-1, kraj Vysočina-1, Olomoucký
kraj-1, Budějovický kraj-4, Středočeský kraj-3, Ústecký
kraj-1, Liberecký kraj -1

Akreditace studijních oborů projednaných v roce 2002
(viz http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=101892&CAI=2437)
ţádosti
doktorské SP
magisterské/navazující
bakalářské SP
magisterské SP
veřejné VŠ
souhlas
nesouhlas
souhlas
nesouhlas
souhlas
nesouhlas
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351
6
598/633
2/13
680
25
akreditace,
prodlouţ.
akreditace
(7)
(67/9)
(25)
(návrh
omezení
akred.)*
3
1
VOŠ &VŠ
podle §81
3
1
VOŠ
ţádající o
neuniv. VŠ
127
2
VŠ &
ústavy AV
podle §81
*u některých programů AK současně s prodloužením akreditace navrhla její omezení.
ţádosti
soukromé
VŠ
akreditace
SP u
ţádostí o
stát. souhl.
akreditace
pro jiţ
existující
VŠ
akreditace
rozšíření
SP o obory

navazující magisterské
SP
souhlas
nesouhlas
1

2

1

bakalářské SP
souhlas

nesouhlas

5

12

2

3

3
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Bylo projednáno 16 žádostí o akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení. 8
habilitačních a 7 profesorských oborů AK doporučila, 1 profesorský obor nedoporučila.
Projednané akreditované obory možno nalézt na adrese:
http://www.msmt.cz/files/vysokeskoly/Habilitace/Habilitacni_obory_R.htm
3.2. Věcné údaje z jednání AK
Body „akreditace studijních programů“, „žádosti o prodloužení akreditace“ a „různé“ byly na
programu všech zasedání AK, bod „akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení“ na
2., 4., 6. a 7. zasedání v roce 2002.
program zasedání 01-02:
žádosti o udělení státního souhlasu: ARC- vysoká škola politických a společenských věd
se sídlem v Kolíně (s.r.o.), Vysoká škola ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých
Budějovicích (s.r.o.), Vysoká škola ekonomicko-správní Jablonec nad Nisou (o.p.s);
žádost o zřízení fakulty sociálních věd UHK v Hradci Králové.
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Závěry:
AK m.j. nesouhlasila s udělením státního souhlasu výše jmenovaným žadatelům, nesouhlasila
ani se zřízením fakulty sociálních věd UHK v Hradci Králové.
program zasedání 02-02:
žádosti o udělení státního souhlasu: Středočeský vysokoškolský institut se sídlem
v Kladně (s.r.o.), EUROPEON se sídlem v Českých Budějovicích (a.s.), Mezinárodní
baptistický teologický seminář se sídlem v Praze (a.s.);
žádosti Vysoké školy hotelové v Praze a Bankovního institutu vysoké školy v Praze o
akreditaci navazujícího magisterského studijního programu;
výroční zpráva AK za rok 2001;
požadavky na žádosti o akreditaci v distanční formě studia.
Závěry:
AK mimo jiné souhlasila s udělením státního souhlasu Středočeskému vysokoškolskému
institutu se sídlem v Kladně (s.r.o.), Mezinárodnímu baptistickému teologickému semináři se
sídlem v Praze (a.s.), nesouhlasila s jeho udělením žadateli EUROPEON se sídlem v Českých
Budějovicích (a.s.); souhlasila s akreditací navazujícího magisterského studijního programu
pro Vysokou školu hotelovou v Praze, nesouhlasila s jeho akreditací pro Bankovní institut
vysokou školu v Praze.
Specifika ţádostí o akreditaci bakalářských a magisterských studijních programů, které
mají být uskutečňovány distanční formou nebo kombinací distanční a prezenční formy
studia:
Distanční forma studia je specifický způsob poskytování a získávání vysokoškolského
vzdělání. Vychází z faktu, že studenti se přímé, kontaktní výuky zúčastňují výjimečně a
obvykle jenom s cílem získat dovednosti požadované studijním plánem. Tomuto faktu musí
odpovídat připravenost instituce k poskytování distančního studia, což především znamená
vypracování metodiky studia, vytváření nebo alespoň zajištění studijních materiálů a dalších
opor, které povedou studenta při jeho samostatném studiu, dále pak existence odpovídajícího
způsobu komunikace s vyučujícími a konzultanty a také komunikace s příslušnou vzdělávací
institucí. Kromě toho je nutné dokladovat, že distanční forma studia poskytuje a zaručuje
stejný obsah znalostí jako prezenční forma studia.
Obsah žádosti vysoké školy o akreditaci studijního programu je dán § 79 zákona č. 111/1998
Sb. a s ním související vyhláškou MŠMT č. 42/1999 Sb.
Akreditační komise bude zejména vyžadovat a posuzovat:
1. Informace o obsahu studijního programu, jeho uspořádání (modulární, předmětové) a
návaznosti, prostupnosti s jinými programy apod.
2. Jasně formulovaná pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, jejichž
absolvování musí vést ke stejným výsledkům studia jako při prezenčním studiu.
3. Vymezení rozsahu kontaktních hodin a dalších přímých výukových možností nabízených
studentům v jednotlivých akademických rocích.
4. Návrh skutečné doby studia a její zdůvodnění ve vztahu k navrhované standardní době
studia.
5. Možnost komunikace s vyučujícím přes Internet.
6. Poznámky vyučujících k sylabům přednášek, včetně kontrolních otázek a problémů,
upozorňujících na podstatu probíraných témat, na co klást důraz, na co dávat pozor.
7. Propracovaný způsob kontroly samostatného studia formou esejů, projektů, laboratorních
protokolů, apod. (podle charakteru předmětu).
8. Organizační zajištění studia (včetně popisu složky, která řídí přípravu a organizaci studia).
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9. Přehled kompletní sady výukových opor. Charakteristika studijní literatury a dalších
studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních
technologií. Vzory studijních distančních textů a případně dalších multimediálních
pomůcek pro daný studijní program.
10. Odborná kvalita vyučujících a jejich vědecká produktivita (nutnost respektu vyučujících u
zpravidla již starších zájemců u o distanční formu vzdělávání).
11. Reálnost uskutečňování deklarované vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
tvůrčí činnosti v souvislosti s distanční nebo kombinovanou formou příslušného SP.
program zasedání 03-02:
žádost o zřízení Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU v Ostravě;
žádosti o státní souhlas Vysoké školy J.A.Komenského v Praze (s.r.o.) (viz poznámka na
str. 5 u projednaných žádostí v roce 2002) a Vysoké školy Porta Bohemica se sídlem
v Litoměřicích (o.p.s.);
žádosti o akreditaci bakalářských studijních programů VOŠ usilujících o zřízení
neuniverzitní vysoké školy: VOŠ Čáslav, VZŠ Praha 5, VOŠ České Budějovice.
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu Vysoké škole J.A.Komenského v Praze (s.r.o.)
(dříve o.s.) a nesouhlasila s udělením státního souhlasu Vysoké škole Porta Bohemica se
sídlem v Litoměřicích (o.p.s.); dále souhlasila s akreditací bakalářských studijních programů
VOŠ Čáslav, VZŠ Praha 5 a VOŠ České Budějovice; souhlasila rovněž se zřízením Fakulty
bezpečnostního inženýrství VŠB-TU v Ostravě.
program zasedání 04-02:
odnětí práva konat habilitační a jmenovací řízení KTF UK v Praze;
žádost o akreditaci bakalářských studijních programů VOŠ Jihlava.
Závěry:
AK souhlasila s odnětím práva konat habilitační a jmenovací řízení KTF UK v Praze a
s akreditací jednoho bakalářského studijního programu VOŠ Jihlava.
program zasedání 05-02:
žádosti o státní souhlas Vysoké školy spediční a správní se sídlem v Přerově (s.r.o),
Vysoké školy krizového managementu a insolvence se sídlem v Brně (s.r.o.) a ARCvysoké školy politických a společenských věd se sídlem v Kolíně (s.r.o.);
podkladové materiály k hodnocení neuniverzitních vysokých škol.
Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu ARC - Vysoké škole politických a
společenských věd se sídlem v Kolíně (s.r.o.), nesouhlasila s jeho udělením Vysoké škole
spediční a správní se sídlem v Přerově (s.r.o) a Vysoké škole krizového managementu a
insolvence se sídlem v Brně (s.r.o.); dále schválila podkladové materiály k hodnocení
neuniverzitních vysokých škol.
program zasedání 06-02:
žádosti o státní souhlas Západomoravské vysoké školy se sídlem v Třebíči (o.p.s), Vysoké
školy ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.);
Projednání zprávy o plnění závěrů hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc z r. 1999.
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Závěry:
AK souhlasila s udělením státního souhlasu Západomoravské vysoké škole se sídlem
v Třebíči (o.p.s) a Vysoké škole ekonomiky a informatiky se sídlem v Českých Budějovicích
(s.r.o.).
K PrF UP Olomouc: 1) Akreditační komise po projednání zprávy podané Právnickou fakultou
UP konstatovala, že závěry z 11. zasedání AK v r. 1999 nejsou plněny, zejména v personální
oblasti.
2) Toto konstatování je třeba považovat za doporučení ve smyslu § 85 odst. 1 zákona
č.111/1998 SB, o vysokých školách, ve znění novel.
program zasedání 07-02:
Projednání zprávy o plnění závěrů hodnocení Právnické fakulty UP Olomouc z r. 1999 za
účasti rektorky UP a děkana PrF;
žádosti o státní souhlas Institutu evropských a regionálních studií se sídlem v Českých
Budějovicích (s.r.o.), Vysoké školy regionálního rozvoje se sídlem v Praze, (s.r.o.). a
Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra Praha (s.r.o.);
žádost o akreditaci Vyšší zdravotnické školy J. Podsedníka Brno.
Závěry:
K PrF UP Olomouc: AK navrhla omezení akreditace magisterského studijního programu
„Právo a právní věda“ , studijní obor „Právo“, uskutečňovaného Právnickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci. AK nesouhlasila s udělením státního souhlasu Institutu
evropských a regionálních studií se sídlem v Českých Budějovicích (s.r.o.), Vysoké škole
regionálního rozvoje se sídlem v Praze, (s.r.o.). a Vysoké škole tělesné výchovy a sportu
Palestra Praha (s.r.o.); nesouhlasila rovněž s udělením akreditace Vyšší zdravotnické škole J.
Podsedníka Brno.
Zasedání AK se v roce 2002, podobně jako v předchozích letech, pravidelně zúčastňovali
zástupci vedení MŠMT a zástupci Rady vysokých škol.

4. Jednání pracovních skupin v roce 2002
4.1. Jednání stálých pracovních skupin
Stálé pracovní skupiny vykonávaly svou činnost podle přijatých způsobů jednání a scházely
se na pravidelných zasedáních. V souvislosti s usnesením vlády č. 532 z 22. května 2002 se
pracovní skupina pro sociologii a politologii přejmenovala na pracovní skupinu pro sociální
vědy.

4.2. Jednání účelových pracovních skupin AK
Na zasedání 06-02 AK schválila složení účelové pracovní skupiny pro hodnocení
neuniverzitních vysokých škol: Ing. Petr Richter, prof. Ing. Milan Sojka, CSc., Ing. Vlastimil
Juppa, prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc., Ing. Marie Vitáková, která provede hodnocení
Bankovního institutu vysoké školy v Praze a Vysoké školy hotelové v Praze. Pracovní
skupina pro neuniverzitní vysoké školy připravila podkladové materiály pro hodnocení těchto
soukromých vysokých škol.
Dále se AK usnesla, že proběhne hodnocení akreditovaných činností Evropského
polytechnického institutu Kunovice (EPI), Vysoké školy Karlovy Vary (VŠKV), Soukromé
vysoké školy ekonomických studií Praha (SVŠES), Vysoké školy Karla Engliše Brno
(VŠKE).
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AK jmenovala předsedou účelových pracovních skupin pro EPI, SVŠES a VŠKE Milana
Sojku a členem těchto skupin Petra Richtera. Dalším členem účelové pracovní skupiny pro
EPI jmenovala Jana Uhlíře. Do příštího zasedání AK předloží Milan Sojka návrh na doplnění
účelové pracovní skupiny pro EPI a návrhy na složení pracovních skupin pro SVŠES a
VŠKE.
AK jmenovala účelovou pracovní skupinu pro VŠKV ve složení Alena Winterová
(předsedkyně), Dušan Hendrych, Pavel Holländer, Antonín Mokrý, Karel Eliáš, Otakar
Osmančík, Josef Bejček, Petr Richter (členové).

5. Různé
Zahraniční aktivity AK
Člen AK Pravoslav Stránský připravil zprávu pro zasedání NCFMEA (National Committee
on Foreign Medical Education and Accreditation) 13. března 2003 ve Washingtonu
v souvislosti s akreditací našich lékařských fakult v USA.
Milan Sojka podal informaci o plenárním zasedání členů nevládní organizace sdružující
zástupce akreditačních grémií ze zemí střední a východní Evropy, „CEE“ (Central and
Eastern Europe Network), které se uskutečnilo ve dnech 19.-20.10. ve Vídni místo
plánovaného zasedání v Praze. Interval zasedání bude napříště dvouletý, řídící výbor se bude
scházet každoročně. Prof. Sojka byl zvolen předsedou CEE. Zasedání řídícího výboru
proběhne v roce 2003 na Slovensku a plenární zasedání by mělo proběhnout v roce 2004
v Praze. Začala jednání s Maďarskem a se Slovenskem o vzájemném uznávání akreditačních
postupů.
AK byla v červnu roku 2002 přijata za plnoprávného člena ENQA (European Network for
Quality Assurance), nevládní organizace zemí EU. Vzhledem k tomu, že bylo přijato pouze 5
obdobných komisí z nečlenských zemí EU, je tato skutečnost velmi významná. Zástupce AK
se pravidelně a aktivně zúčastňoval výročních zasedání ENQA ještě před tímto přijetím.
AK je již řadu let členem INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies
in Higher Education) doposud však bez aktivní účasti na výročních zasedání, která se konala
mimo Evropu. Proto se zástupce AK zúčastní zasedání v roce 2003, které se uskuteční
v Irsku.
Probíhá neformální spolupráce se slovenskou AK, kdy se uskutečnilo zasedání AK za účasti
hostů ze Slovenska a opačně. Tato spolupráce má konkrétní výstupy v účasti slovenských
odborníků v procesu akreditací studijních programů, především v oborech kinantropologie.
Jan Uhlíř se ve dnech 1.-4.10.2002 zúčastnil konference o globálních změnách v Berlíně, kde
pronesl příspěvek o strukturovaných studijních programech v inženýrských studiích
technických vysokých škol v ČR, který je vystaven na www AK.
adresa AK na Internetu
Zprávy o činnosti AK, stejně jako další informace (zápisy ze zasedání AK, zprávy o
hodnocení fakult apod.) jsou zveřejněny na adrese:
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2417
V redukované podobě jsou informace o AK v anglické verzi dostupné na adrese:
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2856.
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